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Negende ronde Meesterklasse 
De negende ronde Meesterklasse wordt op zaterdag 11 mei gespeeld in het gemeentehuis van 
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen (Google Maps: 
https://www.google.nl/maps/place/Bloemendaalseweg+158,+2051+GJ+Overveen/@52.3966205,4.61
03919,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5ef011ddd6c9f:0xcf0027578609caf7?hl=nl)   
Organisatie: Kennemer Combinatie 
Aanvang: 13.00 uur 
 
Competitie 2019-2020 
Uitgebreide informatie en formulieren voor de competitie 2019-2020 zullen rond de negende ronde 
KNSB competitie gepubliceerd worden. 
Nieuwe teams kunnen zich op basis van ratinggemiddelde inschrijven voor de klassen vier en lager. 
 
Beroepszaken 
Klasse 4D, ronde 8, HWP Zaanstad - De Waagtoren 2: De Waagtoren 2 heeft beroep aangetekend 
tegen de beslissing van de wedstrijdleider. De competitieleider heeft het beroep in beraad. De 
voorlopige uitslag in deze wedstrijd is 3-4. 
 
Niet gerechtigde spelers 
Deze competitieronde was er géén speler ongerechtigd opgesteld. 
Een speler mag pas opgesteld worden als de speler minimaal twee weken lid is van de vereniging 
waar hij voor uitkomt. 
 
Uitspraken, correcties op uitslagen en andere zaken worden altijd vermeld op de indelingspagina van 
de betreffende klasse. https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/rooster-competitie-
wedstrijdleiders-opmerkingenuitspraken en dan doorklikken naar de gewenste klasse. 
 
Niet binnen 
In klasse 6F is de wedstrijd Oud Zuylen Utrecht 4 - OSV 3 niet gespeeld. De competitieleider buigt 
zich hierover. 

 
Niet alle resultaten zijn tijdig ingestuurd. De volgende  teams hebben een waarschuwing gekregen 
voor het te laat doorgeven van de uitslag.  
Klasse 3C: ronde 8: Leiderdorp 
Klasse 6D: ronde 7: Leiderdorp 2 
Klasse 6F: ronde 6: Leiderdorp 3 
Na een tweede waarschuwing voor hetzelfde team volgt een boete van maximaal € 50,-. 
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Promotie en degradatie 
De stand van zaken staat op deze webpagina:  
https://www.schaken.nl/competitie/informatie-knsbcompetitie/promotie-en-degradatie  
In sommige klassen moet de competitieleider nog uitspraak doen over spelers uit de basisopstelling 
die niet twee keer meegedaan hebben. 
 

Competitiegids 
De competitiegids wordt lopende de competitie bijgewerkt. Een overzicht van wijzigingen staan 
vermeld op de website: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/wijzigingen-competititegids  
De gids kunt u hier ophalen: https://www.schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/download  
 
New in Chess Schoonheidsprijs 
De bekende uitgeverij New In Chess uit Alkmaar stelt de schoonheidsprijzen ter beschikking. Iedere 
ronde zal dat een recent boek zijn. Voor de achtste ronde is dit ' The 100 Endgames You Must Know 
Workbook: Practical Endgames Exercises for Every Chess Player' van Jesus de la Villa. Partijen uit de 
meesterklasse worden ingevoerd door de thuisspelende vereniging en dingen automatisch mee. Maar 
ook fraaie partijen uit andere klassen kunnen worden ingezonden. 
Wanneer u denkt dat uw partij in aanmerking komt dan dient u deze in pgn formaat te mailen aan 
schoonheidsprijs@schaakbond.nl - inzenden kan tot en met de maandag na iedere competitieronde. 
Graag een motivering in maximaal 30 woorden toevoegen.  
De partijen zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
De website van New In Chess is: http://www.newinchess.com/ 
 
Winnaar NIC Schoonheidsprijs ronde 7: Jan-Willem de Jong 
https://schaken.nl/competitie/knsbcompetitie/new-chess-schoonheidsprijs  
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